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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wieczfnianka" Wieczfnia Kościelna, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000378941, Kod pocztowy: 06-500, Poczta:Wieczfnia Kościelna, Miejscowość:Wieczfnia Kościelna, Ulica: -,
Numer posesji: 56c, Województwo:mazowieckie, Powiat:mławski, Gmina:Wieczfnia Kościelna, Strona www: -, Adres e-
mail: andrzejs@wieczfniakoscielna.pl, Numer telefonu: 509250451
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Krzysztof Chmielewski
 
Adres e-mail: andrzejs@wieczfniakoscielan.pl Telefon: 509250451

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Gminne Igrzyska Sportowe

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

12.05.2019 Data
zakończenia

06.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Gminne Igrzyska Sportowe to impreza adresowana do uczniów szkół z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna, której celem jest
popularyzowanie lekkiej atletyki jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku, zachęcenie uczniów do
podjęcia zajęć treningowych oraz upowszechnienie stylu życia wolnego od nałogów. Organizacja igrzysk połączona jest z
ogólnopolską akcją "Cała Polska Biega", która jest prowadzona w gminie od kilku lat. Organizacja imprezy powstała z
potrzeby popularyzacji lekkoatletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży. Pokazuje lekkoatletykę
jako sport atrakcyjny, niosący wiele radości młodszym dzieciom, a młodzieży dający satysfakcję z aktywności fizycznej,
rywalizacji z rówieśnikami i zdobywania nowych umiejętności. W tym roku impreza zorganizowana zostanie w dniu 31
maja 2019 roku. To druga edycja tej imprezy w takiej formie. Po zeszłorocznym sukcesie zarówno organizacyjnym jak i
sportowym, Stowarzyszenie GLKS "Wieczfnianka" Wieczfnia Kościelna na obiektach Przyszkolnego Przyszkolnego Centrum
Sportowego w Wieczfni Kościelnej zorganizuje kolejne Gminne Igrzyska Sportowe wzbogacone o większą liczbę
zawodników i konkurencji. W zawodach udział weźmie 250-300 uczniów ze szkół z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna
(Szkoła Podstawowa wWieczfni Kościelnej, Szkoła Podstawowa wWindykach i Szkoła Podstawowa w Uniszkach
Zawadzkich). Zawody będą rozgrywane w formie wieloboju lekkoatletycznego w podziale na kategorie wiekowe.
Uczniowie rywalizować będą w następujących dyscyplinach: - bieg na dystansie 60 metrów, - skok w dal, - rzut piłeczką
palantową, - pchnięcie kulą. Dla najmłodszych uczestników zorganizowane zostaną gry i zabawy ruchowe m.in gra "dwa
ognie" itp. Wyniki osiągane przez zawodników będą przeliczane na punkty wielobojowe według specjalnych tabel.
Zwycięzcy otrzymają puchary, medale i dyplomy za osiągnięcia indywidualne i drużynowe. Szkoła, która uzyska największą
liczbę punktów otrzyma komplet strojów sportowych.
Miejsce realizacji
Przyszkolne Centrum Sportowe wWieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kościelna 56c. W skład Przyszkolnego Centrum
Sportowego w Wieczfni Kościelnej wchodzą m.in. 6-torowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, boiska
piłkarskie, boisko wielofunkcyjne typu orlik, skocznia do skoku w dal, rzutnia do pchnięcia kulą.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Organizacja igrzysk sportowych Udział 3 szkół z terenu Gminy
Wieczfnia Kościelna, 250 - 300
dzieci i młodzieży

listy zgłoszonych zawodników

Spopularyzowanie lekkoatletyki jako formy
aktywnego wypoczynku na terenie Gminy
Wieczfnia Kościelna

250-300 uczestników zajęć
sportowych, na co dzień
uczęszczających do szkół na terenie
Gminy Wieczfnia Kościelna.

Informacja o imprezie zostanie
opublikowana na stronach
internetowych szkół biorących
udział w projekcie oraz lokalnych
mediach

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Gminy Ludowy Klub Sportowy "Wieczfnianka" Wieczfnia Kościelna istnieje od 1994 roku. Od kilkunastu lat prowadzi
systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu nauki gry w piłkę nożną oraz organizuje imprezy sportowo -
rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna. Obecnie klub zajmuje się szkoleniem grupy 60 dzieci
podzielonych na 3 drużyny. Wszystkie biorą udział w rozgrywkach ligowych pod patronem Ciechanowsko - Ostrołęckiego
Związku Piłki Nożnej. Celem szkolenia dzieci i młodzieży jest popularyzacja i rozwój sportu na terenie Gminy Wieczfnia
Kościelna poprzez poprawę warunków uprawiania uprawiania sportu w ramach działalności klubu GLKS.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
GLKS "Wieczfnianka" Wieczfnia Kościelna posiada doświadczenie zarówno przy realizacji imprez o podobnych charakterze
jak i realizacji zadań przy wsparciu środków publicznych. Od kilku lat realizuje swoje cele statutowe w oparciu o dotację
celową z Gminy Wieczfnia Kościelna, dotację w ramach programu Ministerstwa Sportu "Mój Klub". Klub współorganizował
Gminne Igrzyska Lekkoatletyczne w 2018 roku. Organizuje liczne turnieje piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego dla
mieszkańców gminy dążąc do realizacji swojego celu statutowego tj. popularyzację i rozwój sportu na terenie Gminy
Wieczfnia Kościelna.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o nieodpłatne wykorzystanie obiektów wchodzących w skład Przyszkolnego
Centrum Sportowego w Wieczfni Kościelnej tj. trawiastego boiska piłkarskiego, boiska typu orlik, oraz hali sportowej. Przy
realizacji projektu zaangażowani są członkowie klubu, nauczyciele oraz rodzice dzieci i młodzieży biorących udział w
igrzyskach.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Opieka medyczna 400,0    

2. Transport uczestników 1000,0    

3. Trofea sportowe (medale, puchary) 1700,0    

4. Woda dla uczestników 400,0    

5. Drobny sprzęt niezbędny do organizacji
imprezy (stopery, taśma miernicza, gwizdki itp.)

800,0    

6. Poczęstunek regeneracyjny dla uczestników
zajęć

1200,0    

7. Nagrody rzeczowe 1800,0    

8. Stroje sportowe 2200,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500,0 9500,0 0,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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